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Assessment Scales
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Įvairių šalių sveikatos specialistai ir mokslininkai vis 
dažniau išreiškia susirūpinimą dėl probleminio interneto 
naudojimo (PIN) [1], kurio paplitimas tarp pasaulio gyventojų 
siekia nuo 6 iki 10 proc. [2]. Vis dažniau pripažįstama, kad 
PIN daro neproporcingą neigiamą poveikį sveikatai tiek 
individualiame psichikos sveikatos lygmenyje, tiek tampa 
našta visuomenei dėl su PIN susijusių komorbidinių sutrikimų, 
kitų galimų sunkumų rizikos [3]. 

Besaikis socialinės medijos naudojimas, srautinis 
internetinio turinio žiūrėjimas, žaidimai, azartiniai lošimai, 
apsipirkimas internetu, elektroninio pašto tikrinimas ir 
pornografijos žiūrėjimas yra elgesio, galinčio smarkiai 
pabloginti kasdienį veikimą, pavyzdžiai. Įvairūs veiksniai gali 
turėti įtakos PIN, įskaitant amžių, lytį, socialinę ir ekonominę 
padėtį, taip pat psichikos sveikatos sutrikimų simptomus 
arba asmenybės bruožus, dėl kurių dar labiau įsitraukiama į 
problemišką elgesį internete. Be to, mokslininkai įžvelgė 
riziką, kad bet kuris iš šių elgesio būdų galėjo tapti sunkiai 
kontroliuojamas, kelti papildomų sunkumų COVID-19 
karantino laikotarpiu ir jam pasibaigus [4]. Dalis asmenų dėl 
to galėjo kreiptis pagalbos į psichikos sveikatos specialistus.

 Tačiau prieš kuriant atitinkamas PIN mažinimui skirtas 
intervencijas, labai svarbu turėti tinkamai pritaikytas PIN 
vertinimo metodikas. 2019 m. publikuotas Laconi ir kt. 
straipsnis [5] nurodo puikias Devynių teiginių probleminio 
interneto naudojimo klausimyno (angl. Problematic Intrenet 
Use Questionnaire, PIUQ-9) psichometrines savybes įvairių 
Europos šalių interneto vartotojų imtyse. PIUQ-9 metodika 
sudaryta naudojant pirminį, ilgesnį (18 klausimų) PIN 
klausimyno metodikos variantą [6].

Iš pradžių nuspręsta, kad abu klausimynai (tiek ilgesnis, 
tiek trumpesnis) turės tris subskales: „obsesijų“, „aplaidumo“ 
ir „kontrolės sutrikimo“. Remiantis ankstesnio tyrimo 
(nagrinėjančio psichometrines PIUQ-9 savybes) duomenimis, 
trumpojoje skalėje buvo išskirti trys faktoriai, kurie apėmė 
vieną „bendrosios problemos“ veiksnį (visi klausimai) ir du 
specifinius „obsesijos“ (3, 6, 9 klausimai) ir „aplaidumo + 
kontrolės sutrikimo“ (1, 2, 4, 5, 7, 8 klausimai) veiksnius [5].

Klausimyno skaidymas į atskirus faktorius gali būti 
naudingas keliais aspektais. Norint identifikuoti problemos 
mastą (šiuo atveju PIN lygį), reikia analizuoti „bendrosios 
problemos“ veiksnį, t.y. atsakymus į visus klausimus. Norint 

nustatyti terapinį PIN mažinimo tikslą, gali būti naudinga 
išskirti suminius dviejų atskirų faktorių balus. Taip sužinosime, 
kurioje srityje („obsesijų“ ar „aplaidumo + kontrolės 
sutrikimo“) asmuo patiria daugiau sunkumų. Atitinkamai 
terapines intervencijas galima planuoti, atsižvelgiant į 
daugiausia problemų keliančią sritį ir jas taikyti pirmiausia.

Lietuviškoje devynių teiginių klausimyno adaptacijoje 
[7] buvo stebimas aukštas PIUQ-9 metodikos vidinis 
suderinamumas (Cronbach alpha 0,89), atspindintis vidinį 
klausimų homogeniškumą klausimyne.

Moksliniuose tyrimuose taip pat gali būti naudinga naudoti 
faktorių modelį, kuris gali padėti išsamiau nagrinėti veiksnius, 
susijusius su PIN. Adaptuojant PIUQ-9 klausimyną Lietuvoje 
[7] nustatyta, kad respondentų, jaunų suaugusiųjų amžius 
daugiau susijęs su „bendrosios problemos“ ir „aplaidumo + 
kontrolės sutrikimo“ faktoriais, bet ne su „obsesijomis“. Tokie 
radiniai gali reikšmingai prisidėti prie geresnio teorinio PIN 
mechanizmo supratimo.

Naudojant PIUQ-9, PIN sunkumas vertinamas pagal 
penkių balų Likert‘o skalę, reikšmės yra nuo „niekada“ 
iki „visada/beveik visada“. Suminis klausimyno balas gali 
svyruoti nuo 9 iki 45 balų. Didesnis balas rodo didesnę PIN 
riziką.

Lietuviškos versijos paruošimo standartai atitiko 
metodikos pritaikymui atitinkamoje imtyje keliamus 
reikalavimus. Visi apklausos klausimai buvo verčiami iš anglų 
į lietuvių kalbą naudojant dvigubo atgalinio vertimo procedūrą. 
Vertimą atliko patyręs psichiatras, o atgalinį vertimą atliko 
klinikinis psichologas. Galutinis susitarimas buvo pasiektas 
aptarus reikšmingus atgalinio vertimo skirtumus, palyginus su 
originalia versija anglų kalba.

PIUQ-9 – trumpas interneto naudojimo klausimynas, 
galintis padėti įvertinti, ar interneto naudojimo įpročiai yra 
sveiki, ar visgi keliantys susirūpinimą.
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Devynių teiginių probleminio interneto naudojimo 
klausimynas (angl. Nine-Item Problematic Internet Use 

Questionnaire, PIUQ-9)

Teiginys elgesiui apibūdinti Niekada Retai Kartais Dažnai Visada/beveik 
visada

1. Ar Jūs jaučiatės, kad turėtumėte sumažinti leidžiamo 
laiko internete kiekį?

1 2 3 4 5

2. Ar Jūs apleidžiate namų ruošos darbus, kad galėtumėte 
praleisti daugiau laiko internete?

1 2 3 4 5

3. Ar Jūs jaučiatės įsitempusi(-ęs), susierzinusi(-ęs) ar 
patiriate stresą jei negalite naudotis internetu tiek, kiek 
Jūs norite?

1 2 3 4 5

4. Būna taip, kad Jūs norėtumėte sumažinti leidžiamo 
laiko internete kiekį, tačiau Jums nepavyksta?

1 2 3 4 5

5. Ar Jūs leidžiate laiką internete vietoj to, kad 
miegotumėte?

1 2 3 4 5

6. Ar Jūs jaučiatės įsitempusi(-ęs), susierzinusi(-ęs) 
ar patiriate stresą jei negalite naudotis internetu keletą 
dienų?

1 2 3 4 5

7. Ar Jūs bandote nuslėpti, kiek laiko praleidžiate 
internete?

1 2 3 4 5

8. Žmonės Jūsų gyvenime skundžiasi, kad Jūs per daug 
laiko praleidžiate internete? 1 2 3 4 5

9. Ar būna taip, kad Jūs jaučiate depresiją, būnate blogos 
nuotaikos ar būnate nervinga(-as) kai nesate internete, 
o šie jausmai dingsta tuomet, kai Jūs vėl grįžtate prie 
interneto?

1 2 3 4 5

Jūs perskaitysite teiginius apie naudojimąsi internetu. Nurodykite, kiek kiekvienas teiginys Jums tinka:
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